
GPS Cycle Computer Device 

GB-580 

การใชง้านอยา่งงา่ย 

  http://www.gs-sport.com 

Power / Light/ Esc 

Page/ Enter 
Down/Lap/Save 

Up/ Start/ Stop 



GPS คืออะไร
GPS ย่อมาจาก Global Positioning System. สําหรับ 3D fix จะต ้อ้งรับดาวเทียมได ้

อยา่งน้อย4ดวง โดยปกติความแมน่ยําของ GPS ในสภาพท้องฟ ้าเปิด ไม่มีตึกสูงบดบังจะอยู ่ที� 10 

เมตร/วินาที 

ดังนั�นถ ้าอุปกรณ ์เคลื�อนไป 10เมตร ณวินาทีนั�น อุปกรณ์อาจจะแสดงความเร็วขณะนั�นได้ถึง 

36กิโลเมตร/ช�วัโมง ทุกวันนี�อุปกรณ์GPS ไดถ้กูออกแบบมาใหส้ามารถปรับการคําณวน 

เพื�อช่วยขยายขีดความสามารถของGPSไดเ้องดว้ย 

การกนันํ�าแบบ IPX7คอือะไร
คอืการกนันํ�าในระดบัที�ป้องกนัความเสยีหายที�เกดิจากการจุม่นํ�าชั�วขณะ 

ภายใตเ้งื�อนไขของความกดดนัและระยะเวลาระดบัหนึ�ง 

นํ�าจะไมส่ามารถเขา้ไปทําความเสยีหายใหก้บัการทํางานของอปุกรณ ์

มาตรฐานกนันํ�าของ IPX7 คอืการที�อปุกรณส์ามารถทํางานไดใ้นนํ�าลกึ1เมตร เป็นเวลา30นาท ี

มาตรฐานการกนันํ�าปกตจิะวดักนัที�แรงดนันํ�า มาตรฐาน IPX7 

อยูใ่นระดบัที�อปุกรณส์ามารถทนไดเ้มื�อใชง้านกลางสายฝนหรอืในบรเิวณที�มนํี�าสาดใส ่

แตก่ารวา่ยนํ�าหรอืดํานํ�าจะเกนิกวา่มาตรฐาน IPX7

ข้อสังเกตใุนการอัพเกรดFirmware 

อย่าให้เกิดการสะดุดขณะกําลังอัพเกรดFirmware

เลือกใช้Firmwareให้ตรงกับรุ่นของอุปกรณ์   

กด UP+PG+PW เพื�อบูท Loader mode ถ้าอุปกรณ์ค้างเพราะอัพเกรดfirmwareไม่สําเร็จ           

 เมื�อบูทได้แล้วจึงอัพเกรดใหม่อีกครั�ง 

�

�

�



คาํเตอืน ! 

 กอ่นใชง้านคร ั�งแรก โปรดชารจ์ไฟอปุกรณใ์หเ้ต็ม 

 ใหแ้นใ่จวา่ชอ่งตอ่USBแหง้สนทิกอ่นที�จะชารจ์ไฟหรอืถา่ยโอนขอ้มลู

 กอ่นเร ิ�มการฝึก ใหห้นัอปุกรณใ์หร้บัสญัญานได ้3D fix

อธบิายสญัลกัษณ ์
แสดงสถานะ GPS 

 None: ไมม่สีญัญาน 

 Solid: 3D fix 

 Solid with 1 bar: 3D fix สญัญานออ่น

 Solid with 2 bar: 3D fix สญัญานด ี

 Solid with 3 bar: 3D fix สญัญานแรง

Timer icon 
Cadence sensor 

Clock alert 
แสดงอตัราเตน้หวัใจ 

แสดงกําลงัไฟแบตเตอรี� 

ปุ่ มกด คาํอธบิาย 
Power/ESC กดคา้ง 2วนิาทเีพื�อเปิดปิด GB-580.  

เมื�อเปิด GB-580 แลว้ กดปุ่ มสั �นๆจะเป็นการเปิดปิดแสง 
backlight. 
กดปุ่ มคา้งไว ้14 วนิาท ีเพื�อทํา hardware reset ในกรณี 
ระบบคา้ง 
ใน Menu mode กด ESC button สั �นๆเพื�อออกจากหนา้
ปัจจบุนั กลบัไปยงัหนา้กอ่นหนา้



PG /ENTER กดเพื�อเปลี�ยนหนา้ตา่งๆใน Speedometer mode. 
กดคา้ง 2 วนิาทเีพื�อเปลี�ยนหนา้ Main Menu กบัหนา้ 
Speedometer สลบัไปมา  
ในหนา้ Main Menu กดปุ่ มนี�สั �นๆจะเป็นการ ENTER  
กดปุ่ มนี�เพื�อเปลี�ยนหนา้ไปมาระหวา่ง “Menu mode”, 
“Location mode”, “Speedometer mode” และ “Map 
mode”. 

Up /Start/Stop กดปุ่ ม UP เพื�อเลื�อนแถบแสงขึ�นไปยงัรายการที�ตอ้งการใน
หนา้ Main Menu 
ใน Speedometer mode กด START button เพื�อเริ�มการ 
จับเวลาเพื�อเริ�มการฝึก 
ใน Speedometer mode กด STOP button เพื�อหยดุการ 
จับเวลาที�ฝึก 
ใน Map mode กดปุ่ มนี�เพื�อซมูเขา้ 

Down/Lap/Save กดปุ่ ม Down เพื�อเลื�อนแถบแสงลงไปยงัรายการที�ตอ้งการ
ในหนา้ Main Menu
ใน Speedometer mode เมื�อเริ�มนับเวลาขณะกําลงัฝึก กด 
Lap button เพื�อบนัทกึรอบการฝึก 
ถา้นาฬกิาหยดุลงขณะกําลงัฝึก กด SAVE button เพื�อ 
บนัทกึขอ้มลูการฝึก 

ตวัรับสญัญาน GPS อยูใ่นบรเิวณนี� 
ควรหนัดา้นนี�ข ึ�นสูท่อ้งฟ้าเพื�อใหก้ารรับ
สญัญานดยีิ�งขึ�น



การตั �งหนา้แสดงผลแบบตั �งเอง 
ตั �งหนา้แสดงผลและรายการฟังชั�นตา่งๆกอ่นการฝึก

 [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET CUSTOM PAGE ] 

1. กด ‘’Page button’’ 2วนิาทเีพื�อเขา้MAIN

MENU

2. เลอืก ‘’ CONFIGURATION’’ แลว้กด

‘’Enter button’’.

3. เลือก ‘’ PAGE SETTING’’ แล้วกด

 ‘’Enter button’’

. 

4. เลอืกหนา้แลว้เขา้ไปเลอืกจํานวนชอ่งตอ่หนา้



5. มีหน้าให้ใช้งานอยู่4หนา้

ให้เลื�อนเลือกจํานวนช่องในแต่ละหน้าที�

ต้องการ มีให ้เลือก2-6ช ่อง

กดEnterเพื�อเลือกแสดงฟงัชั�นต่อไป

6. เลื�อนเลอืกหาฟังชั�นที�ตอ้งการแสดงใสใ่นแต่

ละชอ่ง กดEnterเพื�อบนัทกึคา่ที�ตั �งไว ้

กด"ESC button’’ เพื�อกลับออกมา 

การตั �งคา่อปุกรณ ์
กอ่นเริ�มการฝึก ควรจะตอ้งตั �งคา่อปุกรณใ์หเ้หมาะสม เพื�อใหไ้ดผ้ลการฝึกที�ถกูตอ้งสมบรูณม์ากที�สดุ 

a. ต ั�งคา่ขอ้มลูผูฝึ้ก

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ Main

MENU แลว้จงึเลอืก USER PROFILE.

2. กด UP and Down button เพื�อเลอืกแกไ้ข

ขอ้มลูแตล่ะรายการ

3. กด ESC button เพื�อออกมาเมื�อเสร็จ



TIME FORMAT

ใช ้UP และ DOWN button เลื�อนหารปูแบบ 
เวลาที�ตอ้งการ แบบ 12 หรอื 24 ชั�วโมงก็ได ้
แลว้กด OK

b. ตั�งค่าเวลา [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [TIME SETTINGS] 

TIME ZONE

ใช ้ UP และ DOWN button เลื�อนหาเมอืงที� 
อยู ่ในที�นี�เลอืก Bangkok 
เป็นโซนเวลาของประเทศไทย แลว้กด OK

DAYLIGHT SAVING

ใช  ้UP และ DOWN button เลื�อนปิดเปิด 
daylight saving เพื�อใหอ้ปุกรณแ์สดงเวลา 
ทอ้งถิ�นที�ถกูตอ้ง สําหรับประเทศไทย ไมต่อ้ง 
ใช ้daylight saving จงึเลอืกOFF แลว้กดOK

c. ต ั�งเวลาเตอืน [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [ALARM ] 

ทา่นสามารถตั �งเวลาเตอืน รายสปัดาห ์

รายวนัทํางาน รายวนั แตล่ะวนั หรอืปิดไว ้

เมื�อถงึเวลาที�ตั �งไว ้อปุกรณจ์ะสง่เสยีงเตอืน 

ทนัที



d. ต ั�งคา่จกัรยาน (GB-580P only)

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั 

Main MENU แลว้ไปที� ACCESSORIES.

2. กด UP และ Down button เลอืกที� BIKE

SETTING.

3. มใีหต้ั �งคา่จักรยานได ้5แบบ

กด ESC button ออกมาเมื�อเสร็จ

e. ต ั�งคา่โซนอตัราเตน้หวัใจ (GB-580P only)

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั 

Main MENU แลว้ไปที� ACCESSORIES.



2. กด UP หรอื Down button เพื�อเลอืก

CARDIO SET

3. เลอืกตั �งคา่ตา่งๆของโซนอตัราเตน้หวัใจ

ตามตอ้งการ กด ESC button เมื�อเสร็จ

f. ต ั�งคา่วดัแคลลอรี�

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั 

Main MENU แลว้ไปที� ACTIVITY.

2. เลอืก SETTING แลว้กด ENTER button.

3. เลอืก CALORIES แลว้กด ENTER button

เพื�อตั �งคา่

4. กําหนดคา่ตา่งๆลงไปใหเ้หมาะกบัการฝึก

แลว้จงึกด ESC button เมื�อเสร็จ

g. ตั�งค่าบาโรมิเตอร์  (GB-580P only) 

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั

Main MENU แลว้ไปที� ACCESSORIES.

2. แลว้กด ENTER button.

3. เลอืก BARO SETTING แลว้กด

ENTER button เพื�อตั �งคา่



4. กําหนดคา่ไปตามความเหมาะสม แลว้จงึกด

ESC button เมื�อเสร็จ

5. มวีธิทีี�จะตั �งคา่เพื�อใหไ้ดก้ารปรับแตง่

ที�แมน่ยําดงันี�

A. เขา้ไปที�เว็บไซทท์อ้งถิ�นที�มขีอ้มลู

SEA LEVEL PRESSURE แลว้จงึ

นําขอ้มลูนั�นมาใช ้

B. ทดลองใสค่า่ OFFSET ตามขอ้มลู

ความสงูในปัจจบุนัที�หาไดห้รอื

จาก GPS. 

NOTE: ขอ้มลูโรงงานที�บนัทกึในอปุกรณม์าจาก 

BAROMETER จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งม ี

การปรับแตง่ใหมเ่พื�อใหไ้ดผ้ลการฝึกที�แมน่ยํา

มากขึ�น

h. ตั�งค่ากําลังงาน (GB-580P only) 

1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั 

Main MENU แลว้ไปที� ACCESSORIES.

2. แลว้กด ENTER button.

3. เลอืก POWER SETTING แลว้กด

ENTER button เพื�อตั �งคา่

4. เลอืกหน่วยกําลงังานเป็น W(วตัต)์ หรอื %

ใหต้ั �งที� VIEW.

5. ตั �ง POWER ZONE แบบ MAX หรอื 

custom ก็ได ้

i. ตั�งค่าเข็มทิศอิเล็กโทรนิก (GB-580P only) 
เข็มทศิอเิล็กโทรนกิสามารถชว่ยการทํางานของ GPSในการปรับแก ้เรื�องตําแน่งที�ไมแ่น่นอนขณะหยดุนิ�ง 

จงึควรจะต ้องมกีารปรับแตง่กอ่นใช ้งาน ปรับแตง่ตามคําแนะนําตอ่ไปนี�



1. กด Page button 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปยงั 

Main MENU แลว้ไปที� ACCESSORIES.

2. แลว้กด ENTER button.

3. เลอืก SET COMPASS แลว้กด

ENTER button

4. แลว้จงึกด CALIBRATION button.

5. ทําตามคําแนะนําเพื�อปรับแตง่ E-

compass.

6. เมื�อปรับแตง่เสร็จแลว้ จะทําใหก้ารชี�ทศิทาง

แมน่ยํามากขึ�น

การตั �งอปุกรณใ์หอ้า่นงา่ย 
GB-580 สามารถอา่นไดท้ั �งแนวนอนและแนวตั �ง เพื�อใหส้ะดวกขณะกําลงัทํากจิกรรมฝึก 

การตั �งอปุกรณม์สีองวธิดีงันี�

1. กด OK +DOWN key เพื�อหมนุหนา้จอ

2. ไปที� MENU mode และไปตอ่ที� [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM] >

[DISPLAY]> [ORIENTATION] 

Vertical Horizontal





การเริ�มการฝึกและการบนัทกึขอ้มลู

1. เปิดอปุกรณใ์หอ้ยูท่ี�หนา้การฝึก และ

รับสญัญานได ้3D fix แลว้

2. กด Start button นาฬกิาเริ�มวิ�ง

เมื�อนาฬกิาเริ�มวิ�ง กด ‘’Stop button’’

อยา่งเร็วจะเป็นการหยดุชั�วขณะ

3. กด ‘’Save button’’ หนา้จอจะแสดง

“RESET TRAINING DATA and SAVE?”.

เลอืก YES แลว้กด “ENTER button” เพื�อ

บนัทกึขอ้มลูฝึก หนา้จอจะแสดงคําวา่ 

‘’SAVE AND FINSIH’’

หมายความวา่บนัทกึขอ้มลูฝึกเรยีบรอ้ยแลว้

4. นาฬกิากจ็ะถกูรเีซท็เป็นศนูยอ์กีครั �ง



การใชค้รฝึูกเสมอืนจรงิ
เพื�อที�จะปรับปรงุสมรรถภาพในการฝึกของทา่น GB-580 จัดใหม้คีรฝึูกเสมอืนจรงิที�คอยเป็นโคช๊ให ้

เพื�อที�จะพัฒนาสมรรถนะในการฝึกรว่มกนั 

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] > [TRAINER] 

กด “Page button” 2วนิาทเีพื�อเขา้ไปที� 

MAIN MENU. ตอ่ไป ACTIVITY

มกีารฝึกรว่มใหเ้ลอืกอยู ่5แบบดงันี�

DIST/TIME: กําหนดระยะทางที�ตอ้งทําใหไ้ด ้

ในเวลาที�ตั �งไว ้

DIST/SPEED: กําหนดความเร็วของครฝึูก 

เสมอืนจรงิที�จะแขง่กบัทา่นในระยะทางที�ตั �งไว ้

SPEED/TIME: กําหนดความเร็วของครฝึูก 

เสมอืนจรงิที�จะแขง่กบัทา่นในระยะเวลาที�ตั �งไว ้

PACE/DIST: กําหนดฝีเทา้ของครฝึูกเสมอืนจรงิ 

ใหแ้ขง่กบัทา่นตามระยะทางที�ตั �งไว ้ 

YOURSELF: แขง่กบัตวัเอง เทยีบกบัประวตั ิ

กอ่นหนา้

[DISTANCE /TIME] ตั �งระยะทางไว ้10กม. และระยะเวลา 5 นาท ี

หมายถงึครฝึูกเสมอืนจะไปถงึระยะ 10กม.ใน 

5นาท ีแขง่ขนักบัทา่น. 



. 

1. ทา่นสามารถเปลี�ยน DIST / TIME เพื�อตั �ง

เป้าหมายเองได ้

2. ตั�งเสร็จแล ้วกด ‘’Up หรอื Down

button’’ เพื�อเลือก ‘’Start’’ แล ้วจึงกด

‘’Enter button’’ เพื�อเริ�มแข่งขัน

3. ENABLE ALERT ? สามารถเลอืก YES หรอื 

NO เพื�อใหค้อยเตอืนหรอืไม่

4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถา้ 

เลอืก YES นาฬกิาจะเริ�มบนัทกึการฝึก

ของทา่น

5. เมื�อไปถงึเป้าหมาย ไมว่า่จะไดผ้ลการฝึกดกีวา่ 

หรอืออ่นกวา่ของครฝึูกเสมอืน จะมกีารแสดง

คําวา่ good job / do harder next time

6. ถา้มผีลการฝึกดกีวา่หรอืออ่นกวา่ของครฝึูก

เสมอืน จะมกีารแสดงระยะทางที�ลํ�าหนา้หรอื

ลา้หลงักวา่ใหดู้

[DISTANCE /SPEED] ตั �งระยะทาง 10 กม. และความเร็ว 10 กม./ชม. 

นั�นคอืครฝึูกเสมอืนจะรักษาความเร็ว 10กม./ชม. 

ไปตลอดระยะทาง 10กม. เพื�อแขง่ขนักบัทา่น 

1. สามารถตั �ง DIST / SPEED เพื�อตั �งเป้าหมาย

ของทา่นเองได ้

2. ตั �งคา่ที�ตอ้งการแลว้กด ‘’Up หรอื Down

button’’ เพื�อเลอืก ‘’Start’’ แลว้จงึกด

‘’Enter button’’ เพื�อเริ�มการฝึก

3. ENABLE ALERT ? ทา่นสามารถเลอืก YES



หรอื NO เพื�อใหเ้ตอืนหรอืไม ่

4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถา้ 

เลอืก YES นาฬกิาจะเริ�มบนัทกึการฝึก

ของทา่น

5. เมื�อถงึเป้าหมาย ไมว่า่จะไดผ้ลการฝึกดกีวา่ 

หรอืดอ้ยกวา่ของครฝึูกเสมอืน จะแสดงใหเ้ห็น

วา่ลํ�าหนา้หรอืลา้หลงักี�เมตร

[SPEED /TIME] ตั �งความเร็ว 10กม/ชม. และเวลา 00:05:00 

หมายความวา่ครฝึูกเสมอืนจะวิ�งเร็ว 10กม./ชม. 

ตลอดใน 5นาท ีเพื�อแขง่กบัทา่น

1. �ท่านสามารถเปลี�ยน SPEED / TIME

เพื�อต ั�งเป้าหมายเองได ้

2. ตั �งคา่แลว้กด ‘’Up หรอื Down button’’ เพื�อ 

เลอืก ‘’Start’’ แลว้จงึกด ‘’Enter button’’

เพื�อเริ�ม

3. ENABLE ALERT ? สามารถเลอืก YES หรอื 

NO เพื�อใหค้อยเตอืนหรอืไม่

4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถา้ 

เลอืก YES นาฬกิาจะเริ�มบนัทกึการฝึก

ของทา่น

6. เมื�อถงึเป้าหมาย ไมว่า่จะไดผ้ลการฝึก



ดกีวา่หรอืดอ้ยกวา่ของครฝึูกเสมอืน จะแสดง 

ใหเ้ห็นวา่ลํ�าหนา้หรอืลา้หลงักี�เมตร 

[PACE /DISTANCE] ตั �งระยะทาง 10กม. และฝีเทา้ที� 00:01:00/กม. 

หมายถงึครฝึูกเสมอืนจะรักษาฝีเทา้นี�ว ิ�งไป 

10กม. เพื�อแขง่กบัทา่น

1. ทา่นสามารถเปลี�ยน PACE/ DIST

เพื�อตั �งเป้าหมายเองได ้

2. ตั �งคา่แลว้กด ‘’Up หรอื Down button’’ เพื�อ 

เลอืก ‘’Start’’ แลว้จงึกด ‘’Enter button’’

เพื�อเริ�ม

5. ENABLE ALERT ? สามารถเลอืก YES หรอื 

NO เพื�อใหค้อยเตอืนหรอืไม่

6. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถา้ 

เลอืก YES นาฬกิาจะเริ�มบนัทกึการฝึก

ของทา่น

7. เมื�อถงึเป้าหมาย ไมว่า่จะไดผ้ลการฝึกดกีวา่ 

หรอืดอ้ยกวา่ของครฝึูกเสมอืน จะแสดงใหเ้ห็น

วา่ลํ�าหนา้หรอืลา้หลงักี�เมตร



การสรา้ง Waypoint 
- สรา้ง Waypoint 

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[SAVE WAYPOINT] 

1. สามารถบนัทกึตําแหน่งปัจจบุนัเมื�อสญัญาน

GPS fix ตําแหน่งจะแสดงขอ้มลูลองตจิดู 

ละตจิดู และความสงูบนหนา้จอ

2. ใช ้Up และ Down button

เพื�อเลื�อนหารายการที�ตอ้งการแกไ้ข

แลว้จงึใช ้‘’Enter button’’

เพื�อเขา้ไปแกไ้ขตวัเลขตวัอกัษร

3. เมื�อแกไ้ขถกูตอ้งแลว้ เลื�อนไปกดตวั “enter

sign” หรอืกด ‘’Esc /Lap button’’ เพื�อออก

4. เลื�อนแถบแสงไปที� "CONFIRM?" แลว้กด

‘’Enter button’’  ขอ้มลูตําแหน่งจะถกูบนัทกึ 

ไวใ้นหน่วยความจํา



การคน้หาและใชง้าน Waypoints 
ถา้ตอ้งการคน้หาwaypointที�บนัทกึไว ้ใชฟั้งชั�นดงัตอ่ไปนี�คน้หาwaypoint และมุง่ไปหาตําแหน่งนั�นได ้

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[FINW WAYPOINT] >[LIST ALL] 

1. ใช ้Up และ Down button เลื�อนเลอืก

หา Waypoint ที�ตอ้งการจะไป แลว้กด

‘’Enter button’’.

2. เลื�อนแถบแสงไปที� "GOTO?" แลว้กด

‘’Enter button’’.

3. จะเห็นตําแหน่งปัจจบุนัและจดุปลายทาง

บนหนา้จอ พรอ้มกบั waypointใกลเ้คยีง

ดว้ย

4. กด ‘’Page button’’ จะบอกระยะทางและ

เวลาที�จะไปถงึจดุปลายทาง อยูท่ี�มมุลา่ง

ขวาของหนา้จอ ทศิทางที�จะไป waypoint

ปลายทางจะแสดงเป็นรปูเข็มทศิ



การสรา้ง Routes 
waypoints ที�บนัทกึไวแ้ลว้นํามาโยงสรา้งเสน้ทางได ้จงึสามารถวางแผนเสน้ทางจากการเรยีง 

waypoints ดงันี�

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[ROUTES] 

, 

1. กด CREATE NEW กด OK button เพื�อ

แทรก waypoint. ลงในเสน้ทาง

2. เลื�อนแถบแสง waypoint แลว้กด OK

กด OK เลอืกไปจนครบเสน้ทาง

หากตอ้งการลบหรอืแทรกใหม ่กด OK

button ที� waypointที�ตอ้งการแกไ้ข

เลอืกแทรกหรอืลบออก

3. แถวแรกของหนา้จอ สามารถเปลี�ยนชื�อ

เสน้ทางได ้เมื�อแกไ้ขเสน้ทางแลว้ กด

ESC button เพื�อบนัทกึและออก

4. เลอืก ‘’FOLLOW’’ เพื�อเริ�มการฝึก เข็มทศิ 

จะชี�ทศิทางโดยอตัโนมตั ิทา่นอาจจะกด

’’ENTER’’ หรอื ‘’ESC’’ เพื�อไปยงัwaypoint

ถดัไป หรอืถอยไปwaypointที�แลว้



วธิอีพัเกรด Firmware 

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] >[SYSTEM UPGRADE] 

1. กด YES เพื�ออพัเกรด firmware ของ

GB-580.  

2. ถา้ตอ้งการยกเลกิกระบวนการอพัเกรด

กด Power + ESC button พรอ้มกนั

วธิตีดิตั �ง Heart Rate Sensor  (สําหรับ GB-580P) 

การสวม Heart Rate Monitor 

ดา้นนอก 

Transmitter Heart rate sensor 

ดา้นใน 

ทําดา้นนี�ใหช้ื�นแลว้แนบกบัผวิหนัง sensorที�เปียกชื�นจะตรวจจับชพีจรไดด้ยี ิ�งขึ�น 

Heart rate sensor 



1. สอดปลายสายดา้นหนึ�งของ heart rate monitor
เขา้ชอ่งของอกีปลายกอ่น 

2. รัดสาย heart rate monitor รอบหนา้อก
ปรับ heart rate monitor ใหอ้ยูก่ ึ�งกลางหนา้อก  

3. ปรับสายรัดหนา้อกใหต้งึมากพอที�จะไมห่ยอ่นตกลง
มาขณะที�กําลงัวิ�งอยู ่

4. จัดปลายสาย heart rate monitor เขา้รอ่ง
ใหส้นทิเรยีบรอ้ย 

5. อยา่ลมื ตอ้งเลอืก “scan” เพื�อจับคู่
heart rate monitor กบั GB-580.  
[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > 
[ACCESSORIES] > [SENSORS] > [HEART RATE ] 
> SCAN. 
หนา้จอจะแสดง HR แทนที� SCAN เมื�อจับคูเ่รยีบรอ้ย



วธิตีดิตั �ง Speed Sensor  (สําหรับ GB-580P) 

1. รายการชิ�นสว่น 2. 

3. 4. 

5. ตําแหน่งแมเ่หล็กที�ซี�ลวดควรอยูต่ามลกูศร

เพื�อใหม้ชีอ่งหา่งไมเ่กนิ 12มม.ระหวา่งแมเ่หล็ก 
กบัตวัสง่สญัญาน ควรตดิตั �งทั �งคูใ่หใ้กลว้งลอ้



6. ภาพ sensor ยดึตดิกบัซี�ลอ้

7.  

8. กดปุ่ ม

ไฟ LED สีเขียวเปิด 2 วินาทีและ LED 
จะกระพริบคร ั�งแรก 10ครั�ง หลังจากเซนเซ่อร ์
ตรวจพบการเหนี�ยวนําแม่เหล็ก



9. อยา่ลมื ตอ้งเลอืก “scan” เพื�อจับคู ่speed sensor
กบั GB-580. หนา้จอจะแสดง SP แทนที� SCAN 
เมื�อจับคูเ่รยีบรอ้ย

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [ACCESSORIES] 
> [SENSORS] > [SPEED ] > SCAN. 

การถอดเปลี�ยนแบตเตอรี� 



วิธีติดตั�ง Cadence Sensor(สําหรับ GB-580P)  

1. รายการชิ�นสว่น 2. 

3. 4. 

5.  6. ตําแหน่งแทง่แมเ่หล็กควรอยูต่ามลกูศร



7.  

8. กดปุ่ ม

ไฟ LED สเีขยีวเปิด 2 วนิาทแีละ LED 
จะกระพรบิครั �งแรก 10ครั �ง หลงัจากเซนเซอ่ร ์
ตรวจพบการเหนี�ยวนําแมเ่หล็ก

9. อยา่ลมื ตอ้งเลอืก “scan” เพื�อจับคู ่speed sensor
กบั GB-580. หนา้จอจะแสดง CA แทนที� SCAN 
เมื�อจับคูเ่รยีบรอ้ย

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [ACCESSORIES] 
> [SENSORS] > [CADENCE ] > SCAN.  



การถอดเปลี�ยนแบตเตอรี� 

GB-580 UI Flow Chart 

ACTIVITY 

ACTIVITY INFO 
TRAINING INFO 
DELETE ALL 

SETTING 

AUTO HOLD 

ALERTS 

TIME/DIST ALERT 
SPEED/PACE 
ALERT 
HEART RATE 
ALERT 
CADENCE 
SETTING 

CALORIES  
SPORT TYPE 
TRANING LEVEL 
EXTRA WEIGHT 

LAP SETTING

DATA 
RECORDING 



TRAINER 

DIST / TIME 
DIST / SPEED 
SPEED / TIME 
RACE/ DIST 
YOURSELF 

MEMORY STATUS 

NAVIGATION 

ADD MAP MODE / REMOVE MAP MODE 
REMOVE COMPAS / ADD E-COMPASS 

ROUTES 
CREATE NEW 
LIST ALL 
DELETE ALL 

SAVE WAYPOINT 

FIND WAYPOINT 
LIST ALL 
DELETE ALL 

BACK TO START / STOP GOTO 
CONNECT TO PC 
CONFIGURATION 

CONFIGURATION 

USER PROFILE 

PAGE SETTING

SET PAGE 1 
SET PAGE 2 
SET PAGE 3 
SET PAGE 4 
SET LAP PAGE 

SET SYSTEM 

BEEPER 
TOD MODE 

DISPLAY 

BACKLIGHT 
LANGUAGE 
ORIENTATION 
UNITS 

TIME 
SETTINGS 

TIME FORMAT 

TIME ZONE
DAYLIGHT SAVING

ALARM 
FREQUENCY 
TIME 

ACCESSORIES SENSORS* 
HEART RATE* 
SPEED* 



CADENCE* 
SPEED/CADENCE*

CARDIO SETTING* 

BIKE 
SETTING* 

BIKE* 
WEIGHT* 
WHEEL SIZE* 

BARO 
SETTING* 

CALBRATION*  
SEA LEVEL 
PRESSURE* 
CURRENT 
ALTITUDE* 

SET 
COMPASS*  

CALIBRATION* 
DECLINATION* 
FOLLOW 
BEARING* 

GPS SETTINGS
WAAS / EGNOS 
GPS 
GPS INFO 

MAP MODE 
SET 

BIRD EYE VIEW/ DIRECT TO 
NORTH 
ZOOM IN / OUT 

FACTORY RESET 
SYSTEM UPGRADE 

ABOUT PRODUCT 
Note:* รองรับเฉพาะรุน่ GB-580P
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บรรณานุกรม 
รายการ คาํอธบิาย 

ALTIUDE ความสงูปัจจบุนั

ALTI MAX ความสงูมากสดุ

ALTI MIN ความสงูตํ�าสดุ

CALORIES แสดงการเผาผลาญแคลลอรี�ไปจํานวนเทา่ใด

CAL RATE อตัราเผาผลาญแคลลอรี�ตอ่ชั�วโมง 
HR ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจขณะนั�น

HR AVG ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจเฉลี�ย

HR INZN โซนอตัราเตน้หวัใจ

HR MAX ขอ้มลูอตัราเตน้หวัใจสงูสดุ

LAPS จํานวนรอบ

LAP DIST ระยะทางตอ่รอบ

LAP PACE ฝีเทา้เฉลี�ยในรอบสดุทา้ย

LAP SPEED ความเร็วเฉลี�ยในรอบสดุทา้ย

LAP TIME เวลาที�ใชใ้นรอบสดุทา้ย 
PACE ฝีเทา้ วดัเป็นเวลาตอ่กโิลเมตรหรอืไมล์

PACE AVG ฝีเทา้เฉลี�ย

PACE BEST ฝีเทา้เร็วที�สดุ

PACE INZN โซนฝีเทา้

SPEED ความเร็วขณะนั�น

SPEED AVG ความเร็วเฉลี�ย

SPEED MAX ความเร็วสงูสดุ

SPEED INZN โซนความเร็ว

TIME เวลา

DISTANCE ระยะทางที�ฝึก

Asc SPEED ความเร็วที�เพิ�มขึ�น

CUMULATE + ความสงูเพิ�มขึ�นสะสม

CUMULATE - ความสงูลดลงสะสม

REST DIST ระยะทางที�เหลอืจะตอ้งไป

REST TIME เวลาที�เหลอืจะตอ้งไป

PACER เวลาประเมนิระหวา่งผูฝึ้กกบัครฝึูกเสมอืน

PACER E ประเมนิระยะทางที�เหลอืกอ่นถงึจดุหมาย

PACER T ประเมนิเวลาที�เหลอืกอ่นถงึจดุหมาย

SLOPE ความลาดเอยีงจากแนวตั �งไปแนวนอน
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